
 

 

 
У к р а ї н а 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації 

 

Державний навчальний заклад 

«Бердичівське вище професійне училище» 



«Широко распространяет химия руки свои  

в дела человеческие».  

(М.В. Ломоносов) 

 

«Всі ми поєднуємо з хімічною наукою 

подальший прогрес у пізнанні світу, що нас 

оточує... І не може бути в наші дні 

спеціаліста, який міг би обійтися без знання 

хімії». 

(М. М. Семенов)  



Free Powerpoint Templates 

Візитна  

картка 
Чепіль Оксана Олександрівна  

28.08.1981 р.н. 
 

В навчальному закладі працюю з 2004 року. 

Загальний стаж - 9 років. 

На посаді викладача хімії – 1,5 роки. 

Предмет, який викладаю: хімія. 

Навантаження на 2013 -2014 н.р. - 215 годин 
  

 Домашня адреса: Житомирська обл., м. Бердичів,  

 пров. Котляревського, б.8, кв. 32 

 Телефон: (097) 416-99-99 

 E-mail: ksenaja@ukr.net 

 Skyp: xsena_woin 

http://www.powerpointstyles.com/


Free Powerpoint Templates 

Освіта: 
У 2004 р. закінчила Національний Київський 

університет технологій и дизайну. Отримала повну 

вищу освіту та здобула кваліфікацію інженера-хіміка-

технолога.  

У 2004 р – пройшла комп’ютерні курси в ТОВ 

«Динаміс» при Київському технікумі радіоелектроніки 

та отримала Сертифікат «Оператор ПК»  

У 2013 р. закінчила Державний вищий навчальний 

заклад «Бердичівський коледж промисловості, 

економіки та права» та здобула кваліфікацію 

молодшого спеціаліста 

 з бухгалтерського обліку.  

 

http://www.powerpointstyles.com/




“ Навчання повинно бути цікавим 

та захоплюючим!  

Хімія – це наука! 

Наука-це здорово!” 



Людина лише тоді чогось домагається,  

якщо вона сама вірить в свої сили. 

В житті не важливо як ти падаєш.  

Важливо, як ти піднімаєшся! 



Сучасний урок – це перш за все урок, 

на якому створено реальні умови для  

інтелектуального, соціального, 

морального становлення особистості 

учня, що дозволяють досягти високих 

результатів за визначеними метою та 

завданнями. 

Розвивати дитину як неповторну 

індивідуальність, формувати в неї 

творчий потенціал, прагнення до 

самостійної пізнавальної діяльності 



Методика розв’язання різних типів 

задач за допомогою алгоритмів. 

Використання ІКТ на уроках хімії. 

Застосування віртуальної хімічної 

лабораторії.  



 

 

 

Січень 2013р. “Програмний педагогічний засіб (ППЗ)” 

Січень 2014р. “Технологія використання інформаційно-

комунікаційних технологій на уроках хімії у навчальних 

закладах” 

Використання  інформаційно - 

комунікаційних технологій  

у підвищенні ефективності  

уроку хімії та  результативності 

навчання 



 2006р. – Післядипломна педагогічна освіта за програмою «Intel. 
Навчання для майбутнього» з ефективного використання інформаційно-
комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів з 
Державним стандартом України.  

 2007 р – Академія педагогічних наук Донецький інститут післядипломної 
освіти ІПП за програмою педагогічних працівників професійно-технічної 
освіти. 

 2013 р. – Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти Житомирської обласної ради – курси підвищення кваліфікації                                      
вчителів хімії і біології.  

Тема випускної роботи:  

                « Використання ІКТ на уроках 

 природничого циклу». 



 2013 р. – ОКП «Обласний учбово-курсовий комбінат ЖКГ» 
Житомирської ОР – Навчання за програмою законодавчі 
акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках, 
Положення про розслідування нещасних випадків на 
підприємстві, основ електробезпеки і пожежної безпеки.  

 2013 р. - ОКП «Обласний учбово-курсовий комбінат ЖКГ» 
Житомирської ОР – навчання за програмою 
електробезпека (ІІІ група). 

 2013р. – Навчально-методичний центр цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності - Навчання у сфері цивільного 
захисту. Отримала посвідчення начальника пункту видачі 
засобів індивідуального захисту.  





 Інструктивно-методичні наради. 

 Предметні наради. 

 Педагогічні читання. 

 Робота методичної комісії. 

 Вивчення передового 

педагогічного досвіду колег, 

викладачів хімії. 

 Взаємовідвідування уроків. 

 Участь у вебінарі. 

 Предметні тижні та олімпіади. 

 Самоосвіта. Атестація. 

 Школа молодого педагога. 





 Розроблений комплект тематичних та поурочно-тематичних планів по 
кожній професії, згідно навчальної програми Міністерства освіти і 
науки України. 

 Укомплектовані тематичні папки до кожного уроку в друкованому та 
електронному вигляді з презентаціями, відеоматеріалами, 
дидактичними іграми, тестами та інше.  

Створені: 

 Електронна бібліотека підручників по хімії. 

 Збірки матеріалів: «Хімічна скарбничка. Цікавинки по хімії»,  

 «Довідник хіміка», «Цікаві досліди по хімії».  

 Віртуальна хімічна кімната для ігор – флеш-тренажери. 

 Комплект «Комплексні контрольні роботи з хімії» 

 Електронні тематичні тести в програмах «My Test»,  

 «Power Point», «Excel». 

 Комплекти лабораторних дослідів  

 та практичних робіт по хімії. 

 Комплект інструкцій з охорони праці  

 для кабінета хімії. 

 Придбана віртуальна хімічна лабораторія.  



 Урок узагальнення знань із використанням 

інтерактивних технологій на тему: 

«Металеві  елементи  і  їх  сполуки» 

 

 Урок «Мінеральні добрива» 

 Відкритий урок «Харчові добавки. Е-числа» 

 Відкритий захід «Наукове-хімічне шоу 

“Трюки-науки!” 

 Виховний захід «Шкідливі звички» 

 Інтерактивна гра  «Своя гра» 



 Публікація проекту «Використання ІКТ на уроках 
природничого циклу (хімія і біологія) на порталі 
videouroki.net. 

 http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98676330 

 Участь у вебінарі 24.01.2014р. на тему: "Дидактичне 
проектування профорієнтованого інформаційного 
середовища: творчий підхід, ініціатива, 
новаторський підхід" 

 Участь у форумах. 

 Самоосвіта – дистанційне  

 навчання, консультації . 

• Користувач сайтів: 
• http://www.alhimik.ru 

• http://www.chemport.ru 

• http://chemistry8.at.ua  

• http://e-ranok.com.ua та ін. 
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                     Проектні роботи учнів  

 ( Вітаміни, Побутові хімікати, Хімія і красота, 
Властивості и застосування вуглекислого газу, 
Види палива, Хімія навколо нас). 

 Творчі роботи учнів (стіннівки, колажі, реферати, 
кросворди, брошури та інше). 

 Написання учнівських олімпіад з хімії. 

 Участь у проведенні тижня хімії. 

 Позаурочні заходи (виступ агітбригади, парад 
проектів, інтелектуальна гра). 

 Гурток “Хімія їжі”. 
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 Продовжувати вдосконалювати наповнюваність  

 та зміст портфоліо.  

 Розвивати свої професійні здібності. 

 Приділяти більше часу підготовці учнів  

 до олімпіад, конкурсів. 

 Підготувати учнів до участі в конкурсах  

 Малої Академії Наук. 

 Розробити методичні рекомендації для збірки. 

 Розмістити свої статті, методичні розробки, учнівські 
проекти та творчі роботи учнів на освітньому  

 порталі хіміків. 

 Створити та розмістити в мережі Інтернет  

 електронне портфоліо. 

 Створити особистий веб-сайт викладача хімії  

 або сторінку чи групу в соціальній мережі. 

 Жити і насолоджуватися кожним днем. 

 Відпочити в Анталії (дослідити хімічний  

 склад води та повітря) 
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Систематично вживай:  

 бальзам мудрості,  

коктейль творчості,  

каву бадьорості,  

відвар пунктуальності,  

настій терпимості,  

екстракт людяності.  

Виконуй все це ретельно і будеш  

вічно молодим, вчителю. 

Покликання наше – 

навчати. 

(Це хобі – писати вірші) 

На крила учнів піднімати, 

Бо викладач – це 

скульптор душі. 

Він ласкою мусить 

зігріти, 

Добром напоїти серця, 

І вірно, безмежно 

любити. 

Ось викладацька 

мудрість моя. 
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